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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 220/20010/2012 από 20.3.2012
καταλογιστικής πράξης του Τελωνείου Αθηνών.....
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1446/52524/4.5.2012 από−
φασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της
δράσης 1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελ−
τίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας
των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012» (Β΄
1533), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 1920/
65965/08−06−2012 όμοια απόφαση (Β΄ 1805) ............
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 330 και 358/2012 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών περί σύστασης
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αχαρνών.
Αλλαγή Ωραρίου Λειτουργίας Γραφείου Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης του Τμήματος Δημοτικής και
Αστικής Κατάστασης του Δήμου Θέρμης Νομού
Θεσσαλονίκης. ..................................................................................
Διόρθωση της άδειας λειτουργίας της μουσικής σχο−
λής «Αμαντέους Βίκτωρα Βασιλειάδη» ως προς
την ταχυδρομική της διεύθυνση. ....................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 231/2011 απόφασης Δη−
μοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου − Αγίων Θεοδώ−
ρων περί σύστασης στο Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός
Οργανισμός Πολιτισμού − Αθλητισμού − Περιβάλ−
λοντος Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων ΠΡΟΜΗΘΕ−
ΑΣ». .............................................................................................................
Τροποποίηση συστατικής πράξης «Μουσείου Νεοελ−
ληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων» .........................................

1

2

3

4

5

6
7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφαλμάτων στην 4686/26−4−2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας−Θράκης που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1617/Β/10−5−2012 ........................................................ 8

(1)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 220/20010/2012 από 20.3.2012
καταλογιστικής πράξης του Τελωνείου Αθηνών.
Δυνάμει της με αριθμ. 220/2010/2012/Β πράξης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών
που εκδόθηκε την 12η.7.2012, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ’
του Ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και δημο−
σιεύται, σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω
νόμου, επαναπροσδιορίστηκε στο ορθό το ισομερώς
επιμερισθέν, δυνάμει της με αρ. 220/20010/2012 από
20.3.2012 καταλογιστικής πράξης της Υπηρεσίας μας,
στον RAHMAN OUSMAN του Abdoula και της Amina
γεν. το 1968 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή κατοικία
το Μενίδι Αττικής, οδός Πέπλου αρ. 15 ή 17, και νυν
αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 28928/Α.Ε.Α.
65/55926/30−3−10 Ειδικού Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου
Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος για τα διαφυγόντα της
κατάσχεσης τσιγάρα, το οποίο ορίστηκε στο τριπλά−
σιο των σε αυτά αναλογούντων διαφυγόντων δασμών
και φόρων, ήτοι στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυ−
ρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (36.782.641,11
€) συνολικά, στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων
τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (18.391.320,56 €), αντί του
εκ παραδρομής ορισθέντος δεκαοκτώ εκατομμυρίων
οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα
οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (18.851.198,10 €), και διορ−
θώθηκε σχετικά η προαναφερόμενη Καταλογιστική
πράξη.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 2330/80245
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1446/52524/4.5.2012 απόφα−
σης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας έτους 2012» (Β΄ 1533), όπως τροπο−
ποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 1920/65965/08−06−2012
όμοια απόφαση (Β΄ 1805).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 736/1194/
41458/03−04−2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του
προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους
2012» (Β΄ 1177).
β) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280), σε συνδυασμό με το
άρθρο 33 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους
νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (Α΄ 141) και τον Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 66).
ε) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του Ν. 2637/1998 «Σύ−
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης»
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ζ) της υπ’ αριθμ. 271562/01−08−2002 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο−
λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού
Πληρωμών» (Β΄ 1042), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299) «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)».
β) αριθμ. 917/2004 της Επιτροπής (L 163) «για λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.797/2004 του
Συμβουλίου για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών πα−
ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας».
γ) αριθμ. 1290/2005 (L 209) «για τη χρηματοδότηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής».
δ) αριθμ. 885/2006 της Επιτροπής (L 171) «για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ».
3. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 124).
4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2010)6054/14−09−2010 απόφαση της
Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμματος
για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσο−
κομικών προϊόντων που υπέβαλε η Ελλάδα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου και
με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα αυτό».
5. Τις υποβληθείσες προτάσεις των φορέων και την
ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας των
Κέντρων Μελισσοκομίας και την αξιοποίηση του απα−
σχολούμενου προσωπικού σε αυτά.
6. Την υπ’ αριθμ. 1753/6207/19−01−2012 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ
(2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδι−
κός Φορέας 29−110 Κ.Α.Ε. 5423, οικονομικού έτους 2012,
για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας», για το έτος 2012.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προ−
κλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 736/03−04−2012 απόφαση (Β΄
1177), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων
πενήντα χιλιάδων Ευρώ (2.850.000€) για το έτος 2012
(ΚΑΕ 5423/Ε.Φ. 29−110), αποφασίζουμε:
Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγρά−
φου 3 προστίθεται στο τέλος της πρώτης πρότασης
το εξής:
«Ο τρίτος επόπτης του Κέντρου Μελισσοκομίας Χαλ−
κιδικής δύναται, όποτε και εάν αυτό κρίνεται απαραίτη−
το και για όσο χρόνο χρειάζεται, να συνεργάζεται με το
Ινστιτούτο Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στον
Άγιο Μάμμαντα Χαλκιδικής.
Στην περίπτωση αυτή, το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλει να υποβάλλει σχετικό
αίτημα προς το Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής
πριν την έναρξη κάθε τριμήνου λειτουργίας του, στο
οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα,
οι εργασίες και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο
επόπτης μελισσοκομίας κατά το διάστημα συνεργασίας
του με το Ινστιτούτο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Το αίτημα αυτό διαβιβάζεται ύστερα από έγγραφη έκ−
φραση άποψης επί του θέματος (συμφωνία ή διαφωνία)
από τον υπεύθυνο του Κέντρου Μελισσοκομίας Χαλκι−
δικής προς της Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ
του ΥπΑΑΤ, η οποία εφόσον κρίνει θετικά την ανάγκη
παρουσίας του επόπτη μελισσοκομίας στο Ινστιτούτο
Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αποστέλλει σχε−
τική έγκριση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής. Η
έγκριση αυτή κοινοποιείται παράλληλα στο Ινστιτούτο
Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στη Διεύθυν−
ση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με τη λήξη κάθε τριμήνου και προκειμένου να πληρω−
θεί η δαπάνη μισθοδοσίας του επόπτη για το διάστημα
που αυτός απασχολήθηκε στο Ινστιτούτο Μελισσοκο−
μίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το τελευταίο ενημερώνει
εγγράφως το Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής και
τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥπΑΑΤ
σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες και το
παραχθέν ερευνητικό έργο.
Η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ αφού αξιο−
λογήσει το παραχθέν έργο, συντάσσει έκθεση αξιολόγη−
σης αυτού, την οποία διαβιβάζει στην Διεύθυνση Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 26992/24347
(3)
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 330 και 358/2012 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών περί σύστασης προ−
σωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αχαρνών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».
γ) του άρθρου 269 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
δ) του άρθρου 109 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α/07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 3938/2011
(ΦΕΚ 61/Α/31−03−2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
ε) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
στ) του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ
131/1/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ−
νήσεως και λοιπές διατάξεις».
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2. Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/7805/19−05−2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με θέμα
την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)
(ΦΕΚ 86/Β/19−02−1993), με σκοπό τον μετασχηματισμό
της σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών» (Κ.Ε.Δ.Α.) και την κωδι−
κοποίηση του καταστατικού της εν λόγω επιχείρησης.
3. Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤ Α/14314/24−08−2008 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
συστήθηκε η «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκ−
παίδευσης Δήμου Αχαρνών» (ΦΕΚ 1775/Β/26−08−2009).
4. Την υπ’ αριθμ. 362/2009 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης το
ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Αχαρνών» και ορίστηκε ημέρα παύσεως των πληρωμών
της η 17η−07−2008.
5. Την υπ’ αριθμ. 140/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών με θέμα τη μεταφορά προσωπικού
της «πτωχευμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αχαρνών, που απασχολείτο σε αυτή μέχρι την ημε−
ρομηνία παύσης των πληρωμών της και συγκεκριμένα
έως 17−07−2008 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Δήμο Αχαρνών και στα νομικά του πρόσωπα
και τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
ΙΔΑΧ (ΦΕΚ 653/Β/14−05−2010).
6. Την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση του Προέδρου ΔΣ
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαί−
δευσης Δήμου (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.) με την οποία κατατάχθηκε
στη συσταθείσα με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 140/2010
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών προσω−
ρινή προσωποπαγή θέση ΙΔΑΧ ο Χρήστος Καρνάτσος
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων κυλικείου (ΦΕΚ
484/Γ/09−06−2010).
7. Το από 20−10−2000 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του
Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ−
ξης Δήμου Αχαρνών περί σύστασης αστικής εταιρείας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων Δήμου Αχαρνών» (ΚΥΠΕΚΟ).
8. Την υπ’ αριθμ. 665/2010 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αναγνώρισε την ακυρό−
τητα της καταγγελία της επίδικης σύμβασης εργασίας
μεταξύ των διαδίκων και υποχρέωσε την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πληρο−
φόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Δήμου Αχαρνών» (ΚΥΠΕΚΟ) να αποδέχεται τις νομίμως
και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες της Χα−
ρίκλειας Χαβδούλας του Κωνσταντίνου, με τους ίδιους
όρους όπως και πριν από την άκυρη καταγγελία.
9. Την υπ’ αριθμ. 11/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αχαρνών με θέμα την λύση της αστικής εται−
ρείας ΚΥΠΕΚΟ, τη μεταφορά των δράσεων κοινωφελούς
χαρακτήρα καθώς και το αντίστοιχο προσωπικό στην
ΚΕΠΕΔΑ και τον ορισμό εκκαθαριστή.
10. Την υπ’ αριθμ. 161/2011 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αχαρνών, με την οποία αποφασίστηκε η λύση
της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών» (ΦΕΚ 2070/Β/03−07−2012).
11. Τις υπ’ αριθμ. 330 και 358/2012 αποφάσεις του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Αχαρνών περί σύστασης προσω−
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ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο Δήμο, για την κατάταξη του Χρή−
στου Καρνάτσου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων
κυλικείου και της Χαρίκλειας Χαβδούλας του Κωνστα−
ντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
12. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει προβεί στην σύσταση των
θέσεων κατόπιν του ελέγχου των ατομικών υπηρεσιακών
φακέλων του μεταφερόμενου προσωπικού και έχει διαπι−
στώσει την συνδρομή όλων των απαραίτητων εκ του νόμου
προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των διαδικασιών της
μεταφοράς των εργαζομένων στο Δήμο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις υπ’ αριθμ. 330 και 358/2012 αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών ως προς το σημείο
που συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, για την
κατάταξη του Χρήστου Καρνάτσου του Νικολάου, κλάδου
ΔΕ Υπαλλήλων κυλικείου και της Χαρίκλειας Χαβδούλας
του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ορ−
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον−
δήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψους 15.206,08 €
περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου οικονομικού έτους 2012 σε βάρος των Κ.Α.
10−6021.001 και 10−6052. Ανάλογη δαπάνη ύψους 30.412,16
€ περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των
προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 55266+35664
(4)
Αλλαγή Ωραρίου Λειτουργίας Γραφείου Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του Τμήματος Δημοτικής και Αστι−
κής Κατάστασης του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσα−
λονίκης.
Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 214, 238, 280 του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007
− ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 138/Α΄/16−6−2011).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/Β−6−2006).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22−4−2005).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του
Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου
1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως
διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α΄/12−5−1981), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 23 παράγραφοι 1
και 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα,
κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δι−
καιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α΄/11−11−1987).
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3−11−2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Διευκρινίσεις για την εφαρ−
μογή του νέου ωραρίου εργασίας».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ
235/Α΄/27−12−2010).
9. Την υπ’ αριθμ. 174/11−4−2012 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου θέρμης Νομού θεσσαλονίκης
για την αλλαγή του ωραρίου εργασίας στο Γραφείο Αλ−
λοδαπών και Μετανάστευσης του Τμήματος Δημοτικής
και Αστικής Κατάστασης του Δήμου θέρμης.
10. Την υπ’ αριθμ. 27345/6−7−2012 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας του Δήμου θέρμης για τη μη πρόκληση
δαπάνης από την αλλαγή του ωραρίου εργασίας στο
Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Τμήματος
Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης του Δήμου θέρμης,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου ερ−
γασίας για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού,
στο Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Τμή−
ματος Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης του Δήμου
θέρμης Νομού θεσσαλονίκης, ως εξής:
− Ημέρες υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα
− Τρίτη − Τετάρτη − Παρασκευή
− Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08.00−14.00
Το Γραφείο θα παραμένει κλειστό για το κοινό κάθε
Πέμπτη.
Η καθιέρωση του εν λόγω ωραρίου δε θίγει το νομι−
κό καθεστώς του ωραρίου καθώς και του πενθημέρου,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Από την απόφαση αυτή δεν επιβαρύνεται ο προϋπο−
λογισμός του Δήμου με υπερωριακή απασχόληση των
εργαζομένων (η λειτουργία του γραφείου θα καλυφθεί
με το νόμιμο ωράριο απασχόλησης τους), ούτε προκα−
λείται οποιαδήποτε δαπάνη σε βάρος αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
F
Αριθμ. αποφ. 5484
(5)
Διόρθωση της άδειας λειτουργίας της μουσικής σχο−
λής «Αμαντέους Βίκτωρα Βασιλειάδη» ως προς την
ταχυδρομική της διεύθυνση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 εδ. ζ, 59, και
95 παρ. 1, του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/2010).
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2) Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ΄ αριθ. 28 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2012.
3) Την υπ’ αριθμ. 655/2011 απόφαση Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης.
4) Το υπ’ αριθμ. 478/2011 έγγραφο Αντιδημάρχου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού προς τη Διεύθυνση Μουσικών
Δραστηριοτήτων.
5) Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./οικ. 38573/1216/31−3−2011 κοινή
Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών
ή παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης.
6) Την υπ’ αριθμ. 36/17−1−2012 αίτηση της Ζαρίνας Κου−
λαΐδη
7) Την υπ’ αριθμ. 584/2009 άδεια αλλαγής χρήσης
χώρου.
8) Την υπ’ αριθμ. 72389/2163 απόφαση ΥΠ.ΠΟ.Τ. (ΦΕΚ 1657/
Β/13−8−09), τις διατάξεις στις οποίες αυτή βασίζεται και
τη διόρθωση της (ΦΕΚ 2249/Β/20−10−09).
9) Την υπ’ αριθμ. 6424/29−11−2011 βεβαίωση ονοματο−
θεσίας και αρίθμησης οδού της Διεύθυνσης Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων.
10) Το υπ’ αριθμ. 3791/22−5−2012 έγγραφο Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης (επιτροπή άρ−
θρου 10 Ν. 3207/03).
11) Την υπ’ αριθμ. 688/51765/2012 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Μουσικών Δραστηριοτήτων προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, με θέμα την έγκριση διόρθωσης της άδειας
λειτουργίας της μουσικής σχολής «Αμαντέους Βίκτωρα
Βασιλειάδη».
12) Την σχετική με την παραπάνω αναφερόμενη εισή−
γηση Α.Δ.Σ. 1025/2012, αποφασίζουμε:
Τη διόρθωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
της Μουσικής Σχολής «Αμαντέους Βίκτωρα Βασιλειά−
δη» ως προς την ταχυδρομική της διεύθυνση, από τον
εσφαλμένο αριθμό 36 στον ορθό αριθμό 35 της οδού
(Συνταγματάρχου) Φριζή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 92/2012
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 231/2011 απόφασης Δημοτι−
κού Συμβουλίου Λουτρακίου − Αγίων Θεοδώρων περί
σύστασης στο Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού − Αθλητισμού − Περιβάλλοντος Λουτρα−
κίου − Αγ. Θεοδώρων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ − ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 231/2011 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου «Συγχώνευση υφισταμένων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Λουτρακίων−Αγίων Θεοδώρων, τομέων αρμοδιοτήτων
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος σε νέο Ν.Π.Δ.Δ.
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(ΦΕΚ 1960/2−9−2011 τεύχος Β΄), που ελέγχθηκε ως προς
τη νομιμότητα με την υπ’ αριθμ. 1975/8−8−2011 απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Γλυκοφρύδη Γε−
ωργίου.
3. Την υπ’ αριθμ. 1696/20−6−2012 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ασκήθηκε
έλεγχος νομιμότητας στην παρούσα απόφαση, απο−
φασίζει:
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. και 231/2011 απόφαση Δη−
μοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης υφισταμένων
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου, τομέ−
ων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού, στο νέο
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού − Αθλητι−
σμού − Περιβάλλοντος Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων με
διακριτικό τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ως προς το μέρος που
αφορά του πόρους αυτού και ειδικότερα την ετήσια
τακτική επιχορήγηση του Δήμου, την οποία μειώνει από
1.000,000 € σε 800.000,00 €.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 231/2011 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, ως έχει.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δα−
πάνη ποσού 800.000,00 € για το τρέχον έτος και για
καθένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του προϋ/σμού
του Δήμου Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων και συγκεκρι−
μένα του Κ.Α. 00−6715.028 του σκέλους των εξόδων του
με τίτλο «Τακτική επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ορ−
γανισμού Πολιτισμού και Άθλησης Λουτρακίου − Αγ.
Θεοδώρων».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λουτράκι, 23 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
F
Αριθμ. 369
Τροποποίηση συστατικής πράξης «Μουσείου
Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων».

(7)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7−6−2010)
3. Τις διατάξεις του 239 και 240 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 111/2006 τ.Α΄)
4. Το 735/1962 Β.Δ. (ΦΕΚ 182/τ.Α΄/8−11−1962), «Περί συ−
στάσεως εν τω Δήμω Ρόδου ιδίου νομικού προσώπου
υπό το όνομα Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου», που εκ−
δόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 53/21−2−1962 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
5. Το 402/1968 Β.Δ. (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/20−6−1968), «Περί συ−
στάσεως εν τω Δήμω Ρόδου −Δωδεκανήσου υπό το
όνομα Εκπολιτιστικός − Καλλιτεχνικός και Τουριστικός
Οργανισμός Δήμου Ρόδου», που εκδόθηκε μετά την υπ’
αριθμ. 111/20−3−1968 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου −Δωδεκανήσου.
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6. Το 596/1970 Β.Δ. (ΦΕΚ 198/τ.Α΄/28−9−1970), «Περί συ−
στάσεως εν τω Δήμω Ρόδου − Δωδεκανήσου ιδίου νο−
μικού προσώπου υπό το όνομα Δημοτική Πινακοθήκη
Ρόδου», που εκδόθηκε μετά τις υπ’ αριθμ. 137/17−4−1970
και 196/19−6−1970 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε. 1742/7−2−1995 απόφαση Περιφερει−
ακού Διευθυντή Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 122/τ.Β΄/24−2−1995),
«Τροποποίηση και προσαρμογή συστατικής πράξης του
Νομικού Προσώπου του Δήμου Ρόδου, Δημοτική Πινακο−
θήκη Ρόδου», που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 7/1995
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
8. Την 18132/1995 απόφαση Αναπληρωτή Περιφερει−
ακού Διευθυντή Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 841/τ.Β΄/11−9−1996),
«Κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Δημοτικής πινακοθήκης Ρόδου Ν. Δω−
δεκανήσου», που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 704/1995
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
9. Την υπ’ αριθμ. 6991/30−6−2000 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 930/
τ.Β΄/27−7−2000), «Τροποποίηση της επωνυμίας του Νο−
μικού Προσώπου του Δήμου Ρόδου Δημοτική Πινακοθή−
κη Ρόδου», που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 264/2000
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.
10. Την υπ’ αριθμ. 3745/28−3−2008 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 678/
τ.Β΄/18−4−2008), «Τροποποίηση της συστατικής πράξης
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Μουσείο Νεοελληνικής Τέ−
χνης, Δήμου Ροδίων», που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ.
110/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ροδίων.
11. Την υπ’ αριθμ. 36281/4−8−2011 απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/5−8−2011), «Διατήρηση αυτο−
τελών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων»,
μετά την απόφαση υπ’ αριθμ. 73/2011 του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ροδίων.
12. Την 2045/5−7−2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποί−
ησης συστατικής πράξης του Μουσείου Νεοελληνικής
Τέχνης Δήμου Ροδίων», αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της Συστατικής πράξης του νομι−
κού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Ρόδου, με
την επωνυμία «Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής
Τέχνης, Δήμου Ροδίων» ως εξής:
1. Την τροποποίηση της Επωνυμίας του Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ρόδου από «Δήμος
Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης» σε «Μουσείο
Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου».
2. Σκοπός του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι
η συγκέντρωση και η διαρκής έκθεση έργων σύγχρο−
νης ελληνικής τέχνης και δη ζωγραφικής, γλυπτικής
και χαρακτικής.
3. Πόροι αυτού είναι α) ετησία επιχορήγηση του Δήμου
Ρόδου που δεν θα είναι κατώτερη του 1.000.000,00 €.
Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εφόσον υπάρ−
χουν ανάγκες από την υπηρεσία και το επιτρέπει η
οικονομική κατάσταση του Δήμου Ρόδου β) έκτακτες
επιχορηγήσεις του Δήμου Ρόδου και κάθε είδους επι−
χορηγήσεις από το κράτος και φορείς του Δημόσιου
Τομέα (στενού και ευρύτερου), γ) κάθε είδους εισφο−
ρές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, δ) οι ει−
σπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ε) πρόσοδοι από τη δική της περιουσία καθώς και από
τη συμμετοχή σε προγράμματα ως και από ανταλλάγ−
ματα από διάθεση πραγμάτων και πιο συγκεκριμένα
αντιγράφων του μουσείου και λοιπών ειδών με εικαστικό
η αναμνηστικό περιεχόμενο.
4. Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται
από επτά (7) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Ο Δήμαρχος και ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ή
αν δεν ορισθεί ο Δήμαρχος δύο (2) δημοτικοί σύμ−
βουλοι. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι ή (2) δημότες
ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το
σκοπό του νομικού προσώπου, που ορίζονται από
την μειοψηφία.
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβού−
λους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν ορι−
σθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν
σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την
πλειοψηφία. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Εικα−
στικών και δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ρόδου
που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση
ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού
Προσώπου.
Ένα (1) από τα μέλη του εκλέγεται από το Δημοτι−
κό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρος του. Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή αν δεν
ορισθεί αυτός, άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου, είναι διετής και λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα
μέλη μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια
της θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
5. Την αύξηση των μελών της Καλλιτεχνικής Επιτροπής
από τριμελή σε πενταμελή ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νεοελληνικής
Τέχνης, Δήμου Ρόδου, ορίζει τα μέλη της Καλλιτεχνικής
Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Πενταμελή Καλλιτεχνι−
κή Επιτροπή (ΚΕ), η θητεία της οποίας είναι αντίστοιχη
με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που την όρισε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να
αντικαταστήσει για οποιοδήποτε λόγο μέλος της Καλ−
λιτεχνικής Επιτροπής η και να συμπληρώσει κενή για
οποιαδήποτε λόγο θέσης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή αποτελείται από ένα κριτικό −
ιστορικό τέχνης που είναι μέλος Τεχνοκριτικής Ένωσης,
δύο πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
η ισότιμης του εξωτερικού και δύο μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Μουσείου.
Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ορίζεται ο
κριτικός − ιστορικός τέχνης.
Το αξίωμα των μελών της Καλλιτεχνικής Επιτροπής
είναι τιμητικό και άμισθο.
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμο−
διότητες:
Α. Εισηγείται κατόπιν μελέτης θέματα αγοράς, δανει−
σμού, ανταλλαγής η αποδοχής, πινάκων ζωγραφικής,
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χαρακτικής, γλυπτών, φωτογραφιών και κάθε είδους
έργων τέχνης.
Β. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τους καλλιτέ−
χνες, ομάδες καλλιτεχνών η πνευματικών ανθρώπων
και γενικά ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών,
που θα ήθελαν να παρουσιάσουν το έργο τους στη
πόλη μας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και σύμ−
φωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Μουσείου,
ώστε να διευκολυνθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για
την τελική επιλογή, που έχει και την τελική αρμοδι−
ότητα.
Γ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις θεματικές
ενότητες και τα έργα για την έκθεση των μόνιμων συλ−
λογών του Μουσείου.
Δ. Γνωμοδοτεί και υποβάλλει τις προτάσεις της στο
Διοικητικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο ή τον Διευθυντή για
την καλύτερη οργάνωση.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη ύψους 1.000.000,00 € η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 00−6715.0002
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, του Δή−
μου Ρόδου και θα προβλέπεται στους μελλοντικούς
προϋπολογισμούς. Τυχόν επιπλέον δαπάνη δεν μπορεί
να υπολογιστεί επειδή εξαρτάται από την εκάστοτε
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολο−
γισμούς.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 7 Ιουνίου 2012
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΥΝΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 4686/26−4−2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1617/10−5−2012
(τεύχος Β) στη α) σελίδα 24632, στη Γ στήλη, στον 21
στίχο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Δ.Ε.... »
στο ορθό:
«Τ.Ε.... »
β) στη σελίδα 24632 στη στήλη Β στον στίχο 25 εκ
των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«Διοικητικού Λογιστικού»
στο ορθό:
«Διοικητικών Γραμματέων»
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας−Θράκης)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
30 €

-

100 €

−

-

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.
Α.Ε.Δ.

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022450208120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

